
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w realizowanych usługach 

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie osób fizycznych. 

Rozpatrzenie sprawy wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), 
w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, ewentualnie numeru telefonu, Powiatowemu 
Zarządowi Dróg w Żyrardowie, który przetwarza dane osobowe. 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Żyrardowski reprezentowany przez Powiatowy 
Zarząd Dróg z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, tel.: (46) 855 38 92, adres e-mail: pzd-zyrardow@pzd-
zyrardow.pl. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 
przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: iodo@pzd-zyrardow.pl lub listownie na adres podany w 
punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego, windykacji, archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
stanowią przepisy:  

a) ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz.256 ze 
zmianami); 

b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 470 ze zmianami); 

c) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1575 ze zmianami); 

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 164 ze 
zmianami). 

4) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
realizują własne cele przetwarzania, w szczególności firmy świadczące usługi obsługi informatycznej, hostingu 
skrzynek pocztowych, obsługi prawnej administratora, banki, instytucje uprawnione do kontroli działalności 
administratora (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  

b) dane ujawniane będą inne stronom postepowania oraz ich pełnomocnikom;  

c) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) 
lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa; 

b) przez okres niezbędny do rozliczeń roszczeń przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie w związku z 
prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Powiatowego 
Zarządu Dróg w Żyrardowie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem 
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

c) obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji na podstawie przepisów prawa.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. To, z którego 
uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa 
danych. W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować pod dane kontaktowe wskazane w pkt 1. Przed 
realizacją uprawnień będziemy się musieli upewnić, że żądanie składa osoba, której dane dotyczą, czyli 
odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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8) Podanie danych osobowych i kontaktowych, takich jak nr telefonu, adres poczty elektronicznej jest 
dobrowolne i Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych  
kontaktowych, tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o drogach publicznych; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych, tj. numeru telefonu, 
adresu poczty elektronicznej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie (dane adresowe określono w pkt 1), w 
celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz 
przeprowadzenia procesu windykacyjnego. 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

  
 
 


